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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Melihat fenomena semakin banyaknya iklan shampoo yang 

menggunakan selebritas sebagai daya tarik utama dalam iklannya maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh selebritas 

sebagai model iklan terhadap minat beli konsumen produk kecantikan. 

Dalam era globalisasi persaingan bisnis semakin dinamis, kompleks, 

dan serba tidak pasti, bukan hanya menyediakan peluang tetapi juga tantangan. 

Begitu pula tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan untuk selalu 

mendapatkan cara terbaik guna merebut dan mempertahankan pangsa pasar. 

Setiap perusahaan dalam industri ini berusaha untuk menarik perhatian (calon) 

konsumen melalui pemberian informasi tentang produk. 

Bintang televisi, aktor film, dan atlit terkenal banyak digunakan dalam 

iklan majalah, maupun TV komersial untuk mendukung suatu produk. Bintang 

iklan (celebrity endorser) berperan sebagai orang yang berbicara tentang 

produk, yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen yang 

menunjukkan pada produk yang didukungnya (Shimp, 2003). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penjualan produk meningkat akibat penggunaan 

selebritas sebagai model iklan (celebrity endorser), sikap dan persepsi 

konsumen bertambah ketika selebritas mendukung produk tersebut (Shimp, 

2003). 
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Bintang iklan tidak hanya muncul dalam sinetron atau acara gosip artis 

(infotainment) yang sekarang marak di televisi, tetapi juga dalam iklan sebagai 

pendukung merek (endorser). Mereka tampil pula sebagai presenter, co-

presenter (untuk menyeimbangkan sosok serius pakar), dan bintang tamu 

dalam berbagai program. Tidak heran kita menjadi akrab dengan wajah 

mereka. Kita mengenal mereka, mulai dari sinetronnya, video klip-nya, atau 

tentang program teve-nya, penampilan pada website, juga tentang problem 

rumah tangganya, rumah barunya, sampai tingkat pengetahuan umumnya. 

Karakteristik selebritas sebagai model iklan tersebut mencakup, 

keahlian (expertise) mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau ketrampilan 

yang dimiliki seorang pendukung yang berhubungan dengan topik iklannya. 

Kepercayaan (trustworthiness) mengacu pada kejujuran, integritas dan dapat 

dipercayainya seorang sumber. Daya tarik (attractiveness) daya tarik bukan 

hanya berarti daya tarik fisik, meliputi sejumlah karakteristik yang dapat 

dilihat khalayak dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, 

gaya hidup, keatletisan tubuh, dan sebagainya (Shimp, 2003). 

Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan 

komunikasi persuasif pada pembeli dan masyarakat yang umum adalah 

periklanan. Jika model iklan yang dipilih adalah dari kalangan selebritis, artis 

maupun tokoh terkenal harus mampu mewakili karakteristik produk. Setiap 

artis memiliki karakter tersendiri, mungkin karakter itu terbentuk lewat peran-

peran yang dimainkannya dilayar kaca, mungkin pula karakter itu terbangun 

lewat kehidupan pribadinya. Personifikasi merek pernah mengatakan merek 
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memang terdiri dari dua macam elemen, yaitu rasional dan emosional. Elemen 

rasional adalah apa yang dikerjakan, diucapkan, dan ditujukan oleh merek itu 

sendiri. Sedangkan elemen emosional adalah bagaimana merek tersebut dapat 

mengekspresikan, mengucapkan, mempertunjukkan atau menjanjikan dirinya. 

Elemen emosional ini ditentukan oleh apa yang disebut personalitas merek 

atau dikenal dengan istilah Brand Image. Penggunaan endorser dari kalangan 

selebritis adalah sebagian dari aspek emosi tadi. Kesamaan karakter antara 

image selebritis selaku endorser dengan produk yang diiklankan secara 

emosionlal jauh lebih menggugah konsumen untuk memilih merek atau produk 

yang bersangkutan. Melihat fenomena semakin banyaknya iklan shampoo 

yang menggunakan selebritas sebagai daya tarik utama dalam iklannya, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh selebritas 

sebagai model iklan (celebrity endorser) terhadap minat beli konsumen. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil 

judul “ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK SELEBRITAS 

SEBAGAI MODEL IKLAN (CELEBRITY ENDORSER) TERHADAP 

MINAT BELI KONSUMEN”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pemilihan selebritas 

sebagai model iklan terhadap minat beli konsumen. 
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2. Karakteristik selebritas sebagai model iklan manakah antara 

attractiveness, trusthworthiness, dan expertise, yang paling berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen. 

 

C. Batasan Masalah  

1. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universita 

Muhammadiyah Surakarta yang pernah melihat tayangan iklan Pantene 

ditelevisi yang dibintangi oleh Anggun C Sasmi dan iklan Sunsilk yang 

dibintangi oleh Mieke Amalia.  

2. Karakteristik selebritas sebagai model iklan yang mempengaruhi 

konsumen terhadap minat beli produk Pantene dan Sunsilk: keahlian 

(expertise) mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau ketrampilan 

yang dimiliki seorang pendukung yang berhubungan dengan topik 

iklannya. Kepercayaan (trustworthiness) mengacu pada kejujuran, 

integritas, dan dapat dipercayainya seorang sumber. Daya tarik 

(attractiveness) bukan hanya berarti daya tarik fisik, meliputi sejumlah 

karakteristik yang dapat dilihat khalayak dalam diri pendukung: 

kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya hidup, keatletisan tubuh, dan 

sebagainya (Shimp, 2003). 

3. Obyek penelitian ialah iklan Pantene dan Sunsilk yang ditayangkan di 

televisi dengan model iklan Anggun C. Sasmi dan Mieke Amalia. 

 



 5

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

karakteristik attractiveness, trusthworthiness, dan expertise, terhadap 

minat beli konsumen produk Sunsilk dan konsumen produk Pantene. 

2.  Untuk menguji karakteristik selebritas sebagai model iklan (celebrity 

endorser) manakah yang paling mempengaruhi minat beli antara 

konsumen produk Sunsilk dan konsumen produk Pantene. 

 

E.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi 

bagi perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 

menggunakan selebritas sebagai model iklan (celebrity endorser). 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi 

penelitian – penelitian berikutnya dengan topik penelitian sejenis. 

3. Bagi Konsumen 

Pengaruh pemilihan selebritas sebagai model iklan dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang akan dibeli. 
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F. Metoda Penelitian 

Pada dasarnya penelitian adalah kegiatan penyelidikan, pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 

obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau untuk menguji suatu 

hipotesis dalam mengembangkan prinsip-prinsip umum. Bertujuan untuk 

menemukan ilmu pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

sudah ada, mencari tahu tentang suatu persoalan yang layak diteliti, 

memperoleh jawaban tentang suatu persoalan yang ingin diketahui dan 

kemudian mencari solusinya. Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat 

guna kesempurnaan sistem yang akan dibuat, maka penulis menggunakan 

beberapa metoda penelitian, diantaranya : 

1. Metoda Wawancara 

Melakukan wawancara secara langsung pada narasumber agar 

mendapatkan keterangan dan hal - hal penting lainnya sebagai pendukung 

pembuatan laporan. 

2. Metoda Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mencari sumber literatur baik buku, artikel, 

majalah atau kepustakaan lain yang mendukung dan mempermudah dalam 

perancangan yang didasari pada landasan teori yang ada.  

3. Metoda Kuesioner 

Dilakukan dengan cara membagikan angket berupa daftar 

pertanyaan tentang penelitian yang terkait kepada responden. Kemudian 
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dari angket tersebut akan menghasilkan jawaban yang digunakan penulis 

untuk membuat laporan penelitian. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan 

menjadi lima bab, dengan maksud untuk memberikan kemudahan kepada 

pembaca di dalam memahami laporan penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut 

mengenai kelima bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang,  

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metoda penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang  perilaku konsumen                         

(pengertian perilaku konsumen, pentingnya memahami perilaku konsumen, 

komponen sikap, proses keputusan membeli, minat beli), komunikasi 

pemasaran (proses persuasi, elaboration likelihood model), periklanan (fungsi-

fungsi periklanan, iklan Sunsilk dan iklan Pantene), fenomena selebritas 

sebagai model iklan (mengapa perusahaan menggunakan selebritas dan profil 

endorser), karakteristik selebritas sebagai model iklan, penelitian terdahulu, 

sistematika penulisan. 
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BAB III METODA PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang  kerangka pemikiran, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampling, sumber data, metoda 

pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, metoda analisis data (uji validitas dan 

reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji F, uji T, uji 

koefisiensi determinasi). 

BAB IV ANALISIS DATA  DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran umum subjek 

penelitian, hasil dari analisis data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan – 

kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran 

– saran. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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